Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul 11 Listopada 21
Tel./ Fax 32 24 11 706, email: sp39@sp39.chorzow.pl

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 39 w Chorzowie do klasy pierwszej
ucznia zamieszkałego poza obwodem w roku szkolnym 2018/2019
I. DANE KANDYDATA
1. Imię ( imiona ) nazwisko: _____________________________________________________________
2. Data i miejsce urodzenia: _____________________________________________________________
3. Pesel:
4. Adres zameldowania:

_____________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Adres zamieszkania (oświadczenie): ____________________________________________________
6. Przedszkole / Oddział przedszkolny do którego dziecko uczęszczało 2017/2018 :
____________________________________________________________________________________
7. Rejon Szkoły Podstawowej nr _____ w ________________________________________________

II.DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka / Opiekun prawny

Ojciec / Opiekun prawny

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Adres zameldowania

Adres zamieszkania

III - Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych szkół
Jeśli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych.

1. Pierwszy wybór ………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły podstawowej

2. Drugi wybór –
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres szkoły podstawowej

3. Trzeci wybór –
………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres szkoły podstawowej

IV. – Informacja o spełnieniu kryteriów zawartych w uchwale nr XXXIII/607/17 Rady Miasta
Chorzów z dnia 30 marca 2017r.

Oświadczam, wstawiając we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryterium wstaw znak X,
Lp.

Kryterium

Tak *)

Nie*)

iż:

Ilość
punktów

1.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru

2.

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na
pierwszym miejscu

5

3.

Rodzice / opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą w
obwodzie szkoły pierwszego wyboru

4

4.

W obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata, wspierający
rodziców / opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki przed
i po zakończonych zajęciach w szkole

3

5.

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie
przedszkolne
Droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru od miejsca zamieszkania jest krótsza niż do
szkoły obwodowej

2

6.

16

1
RAZEM:

Pouczenie
 Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ).
 Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony.
Oświadczenie wnioskodawcy
 Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku
dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 101,
poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 Przyjmuję do wiadomości obowiązek dostarczenia z przedszkola, w którym uczęszczał kandydat:
„ Zaświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu / szkole podstawowej”

Chorzów, ……….-……….-2018r.
Czytelny podpis rodzica / Opiekuna prawnego

__________________________

Decyzja dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie
o przyjęciu / odmowie przyjęcia dziecka do szkoły
Na podstawie powyższego zgłoszenia informuję o przyjęciu / odmowie przyjęcia⃰ ⃰

dziecka

( imię i nazwisko ) __________________________________________________________
do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019

⃰ Dziecko nie było objęte edukacją przedszkolną w roku szkolnym 2017/2018, brak opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej, dotycząca możliwości rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dziecko 6 – letnie.

Chorzów, dnia ___________________

Pieczęć i podpis Dyrektora SP 39 w Chorzowie ______________________

Oświadczenie dotyczące spełniania kryteriów do klasy pierwszej SP 39
Chorzów
Oświadczenie
1.

Oświadczam, iż rodzeństwo kandydata do klasy I uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 39 w Chorzowie.

Czytelny podpis:______________________

Oświadczenie
2. Oświadczam, iż jestem zatrudniona / -ny lub prowadzę działalność gospodarczą w obwodzie Szkoły
Podstawowej nr 39 w Chorzowie.

Czytelny podpis:______________________

Oświadczenie
3. Oświadczam, iż zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców / opiekunów prawnych w zapewnieniu mu
należytej opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole.

Czytelny podpis:______________________

Oświadczenie
4. Oświadczam, iż kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 39 w Chorzowie.

Czytelny podpis:______________________

Oświadczenie
5. Oświadczam, iż droga kandydata do Szkoły Podstawowej nr 39 w Chorzowie od miejsca zamieszkania jest krótsza
niż do szkoły obwodowej.

Czytelny podpis:______________________

Pieczęć i podpis Dyrektora SP 39 Chorzów ______________________

